کذامیکراهیپسٌذیذ:بازاریابیسٌتییابازاریابیدیجیتال؟

جذب هشتزی تشرگتزیي هعضل ٍ هشکل توام کسة ٍ کارّا در عزصِی تاساریاتی است .کسة ٍ کارّا توام
تالش خَد را هیکٌٌذ تا تْتزیي هحصَالت تا تْتزیي کیفیت را در اختیار هشتزیاى خَد قزار دٌّذ ٍ خَد را تِ
عٌَاى یک تزًذ تِ دیگزاى هعزفی کٌٌذ.
تزًذیٌگ ٍ تزًذ ساسی کار یک رٍس ٍ دٍ رٍس ًیست .تایذ هذتّا تالش کزد تا تتَاًیذ یک هحصَل را تِ دیگزاى
هعزفی کٌیذ ٍ هشتزیاى ّن تِ شوا اعتواد کٌٌذ ٍ هحصَل شوا را خزیذاری کٌٌذ .در ایي تیي اگز تحلیل رقثا را
تِ خَتی اًجام دادُ تاشیذ خیلی راحتتز اس رقثایتاى ،هیتَاًیذ هحصَالت ٍ خذهات خَد را تِ دیگزاى هعزفی
کٌیذ.
تزای جذب هشتزی ٍ ّوچٌیي هعزفی هحصَالت ،رٍشّای تثلیغاتی سیادی ٍجَد دارد .اتشارّای سٌتی هاًٌذ
استفادُ اس تزاکت ،تزٍشَر ،هجلِ ،رٍسًاهِ ،تیلثَرد ٍ در کٌار آى اتشارّای دیجیتالی کِ هتکی تِ ایٌتزًت ّستٌذ
هاًٌذ استفادُ اس سایتّای تثلیغاتی ،ایویل هارکتیٌگٍ ،یذیَ هارکتیٌگ ،شثکِّای اجتواعی ٍ ...
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هیتَاًیذ با رکر هٌبع ایي کتابیاهمالِ را در سایت یا ٍبالگ خَد هٌتشر ًواییذ.
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جذب هشتزی اس ایي رٍشّا تستگی تِ ًَع تَدجِ ٍ تاسار ّذف شوا داردّ .ز چِ تَدجِی تیشتزی در اختیار
داشتِ تاشیذ تِ عثع اس تْتزیي رٍشّای تاساریاتی استفادُ خَاّیذ کزد ٍ تْتزیي هشتزیّا را هَرد ّذف قزار
خَاّیذ داد.
یکی اس رٍشّای جذب هشتزی ٍ تذست آٍردى تاسار ،استفادُ اس رٍشّای ًَیي تاساریاتی است کِ تا ظَْر عصز
ایٌتزًت تغییزات شگزفی در تاساریاتی تِ ٍجَد آهذ.
تین "کافِ ًیاس" در ایي هقالِ قصذ دارد شکاف تیي ایي دٍ ًَع تاساریاتی را تِ شوا ًشاى تذّذ .آهَختي ایي
تفاٍتّا ،تصوین گیزی تزای اًتخاب یکی اس ایي رٍشّا را تزای شوا آساًتز خَاّذ کزد.
باهاّوراُباشیذ....

 .1دیجیتالهارکتیٌگیکابساربسیاردلیكاست

یکی اس هْوتزیي تفاٍتّای تیي ایي دٍ ًَع تاساریاتی ًَع اًذاسُ گیزی تعذاد هشتزیّای جذب شذُ است .در
رٍش دیجیتالی تِ راحتی هیتَاًیذ هشتزیّایی کِ ٍارد سایت شذُاًذ را اًذاسُ گیزی کٌیذ اها در رٍش سٌتی
ایي رٍش خیلی سخت است.
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تِ عَر هثال در رٍش دیجیتالی سهاًی کِ شوا یک لیٌک در شثکِّای اجتواعی یا سایتّای تثلیغاتی یا ّز
جای دیگزی کِ در تستز ایٌتزًت تاشذ ،قزار هیدّیذ تا استفادُ اس اپلیکیشي یا سایت گَگل آًالیتیک تِ راحتی
هیتَاًیذ تفْویذ کِ چِ تعذاد کارتز ٍارد سایت شذُاًذ ،چِ اًذاسُ در سایت هاًذُاًذ ،در کجاّای سایت کلیک
کزدُاًذ ،اگز اهزٍس آهذُاًذ رٍسّای تعذ ّن ٍارد سایت شذُاًذ یا خیز ٍ ...
اها در رٍش سٌتی تذست آٍردى ایي هَرد فَق العادُ سخت است .تِ عَر هثال یک آگْی در رٍسًاهِ یا هجلِ
ثثت کزدُایذ ٍ لیٌک سایت خَد را قزار گذاشتِایذ .در ایٌجا خیلی سخت هیتَاى فْویذ کِ اشخاصی کِ ٍارد
سایت شذُاًذ اس چِ راّی ٍارد شذُاًذ آیا تثلیغات شوا را هشاّذُ کزدُاًذ یا در گَگل ًام هحصَالت ٍ خذهات
شوا را جستجَ کزدُاًذ.
تِ ّز حال تاساریاتی ًیاسهٌذ آى است کِ تتَاًیذ یک گشارش کلی اس تزًاهِّای اجزایی در اختیار داشتِ تاشیذ .در
رٍش سٌتی ،تاساریاتی تا استفادُ اس رٍش آسهَى ٍ خغاست اها در رٍش دیجیتالی شوا خَدتاى تِ راحتی اًتخاب
هیکٌیذ کِ تاسار ٍ هخاعثیي ّذف شوا چِ اشخاصی تاشٌذ.

 .2هشتریاىرٍشدیجیتالیرابرایهشاّذُیتبلیغاتاًتخابهیکٌٌذ
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تا رشذ ٍ گستزش ایٌتزًت هزدم تِ راحتی در ّز کجای دًیا کِ تاشٌذ تِ ایٌتزًت دستزسی دارًذ ٍ ایي یکی اس
هْوتزیي هشیتّای استفادُ اس ایٌتزًت در دیجیتال هارکتیٌگ یا تاساریاتی دیجیتال است .هزدم دیگز ایي ًیاس را
در خَدشاى ًویتیٌٌذ کِ رٍسًاهِ ،هجلِ یا تزٍشَر خزیذاری کٌٌذ ٍ ًیاسهٌذیّا را تثیٌٌذ.
اهزٍسُ هزدم تا یک جستجَی کاهالً سادُ در ایٌتزًت تِ ّز چیشی کِ تخَاٌّذ دست پیذا هیکٌٌذ .اگز تِ
آهَسشی احتیاج داشتِ تاشٌذ حتی اگز تِ صَرت یک فایل ٍیذیَیی یا صَتی تاشذ ،تِ آى دستزسی دارًذ .تَجِ
هزدم ًسثت تِ تثلیغاتی کِ در تلَیشیَى ،رادیَ ،رٍسًاهِ ٍ ٍ ...جَد دارد کن شذُ است .شایذ ّویي قضیِ
تشرگتزیي تفاٍت ایي دٍ ّن تاشذ.
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 .3تبادلاطالعاتدررٍشدیجیتالیفَقالعادُبیشتراست

توام کسة ٍ کارّا تزای تزًذیٌگ ٍ تزًذ ساسی تیشتز اس رٍش دیجیتالی استفادُ هیکٌٌذ .ایي اهز دلیلّای
هتفاٍتی دارد کِ هْوتزیي آىّا را تِ اختصار تیاى هیکٌین:
دلیلاٍلّ :شیٌِی ارساى تثلیغات در رٍش دیجیتالی.
دلیلدٍم :تعذاد سیادی اس هزدم در حال استفادُ اس رٍش دیجیتالی ّستٌذ.
دلیلسَم :راحتتزیي رٍش تزای تزًذ ساسی است.
دلیلچْارم :تثلیغات تاى در کَتاُتزیي سهاى هوکي تَسظ عذُی سیادی هشاّذُ هیشَد.
دلیلپٌجن :جذب هشتزی در ایي رٍش راحتتز اس توام رٍشّا است.
دلیلپٌجن :هشتزیاى تا تَجِ تِ دًیای ٍب راحتتز تِ کسة ٍ کار شوا اعتواد هیکٌٌذ.
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دلیلششن :ایي هخاعثیي ّستٌذ کِ در دًیای دیجیتال تزًذ شوا را دًثال هیکٌٌذ ٍ احتیاجی ًیست کِ تِ
دًثال هخاعثیي خَد تاشیذ.
دلیلّفتن :در رٍش دیجیتال ّشیٌِ یک تثلیغ تزای یک سال ،کوتز اس یک هیلیَى تَهاى هیشَد .اها در رٍش
سٌتی هاًٌذ تلَیشیَى یک تثلیغ تزای چٌذ رٍس ّشیٌِای هیلیاردی در تز دارد.
اها در تاساریاتی سٌتی شوا تایذ تِ دًثال هشتزی تاشیذّ .شیٌِی تثلیغات در ایي رٍش تسیار تیشتز اس رٍش
دیجیتالی است .اها پیشٌْادی کِ هیتَاى ارائِ داد ایي است کِ هیتَاًیذ ایي دٍ رٍش را تِ صَرت هکول ّن
استفادُ کٌیذ.
اها تا تَجِ تِ ّشیٌِّای سزسام آٍر تثلیغات در رٍش سٌتی کوتز شزکتّایی پیذا هیشًَذ کِ اس ّز دٍ رٍش
استفادُ کٌٌذ .تِ جش شزکتّایی کِ هاّاًِ ٍ یا ساالًِ تَدجِّای هیلیاردی را تزای تثلیغات ّشیٌِ هیکٌٌذ.

سخيآخر
ّشیٌِ کزدى تاتت تثلیغات در ّز رٍشی ،هشتزیّای خاص خَدش را تِ سوت کسة ٍ کارتاى هیکشاًذ .اها در
رٍش دیجیتالی ایي را هی داًیذ کِ تِ صَرت هذاٍم اگز تثلیغتاى در سایتّای هختلف حتی اگز تِ صَرت
رایگاى قزار دّیذ هیتَاًیذ هشتزیّای خَد را جذب کٌیذ.
تِ ّز حال تا توام دلیلّایی کِ ارائِ شذ ایي تز عْذُی شوا است کِ کذام رٍش را اًتخاب کٌیذ .سعی کٌیذ
کوی فکز کٌیذ ٍ تا هشاٍراى اّل في در ارتثاط تاشیذ ٍ تْتزیي رٍش تا کوتزیي ّشیٌِ ٍ صذ الثتِ تا کوتزیي
ضزر را اًتخاب کٌیذ.

هارادرشبکِّایاجتواعیدًبالکٌیذ
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